
Zápis z 1. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 17. 1. 2017 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Jana Zobínová, Bc. Lenka Bobvošová, Bc. Lukáš 
Poruba, Mgr. Zora Machartová, Bc. Martina Teplá, Lukáš Průcha  
Omluveni: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a 
cestovní ruch, Mgr. Zuzana Palečková, Ing. Petra Vokasová, Mgr. Blanka Dejnožková - 
Probační a mediační služba středisko Liberec 
Hosté: Mgr. Dagmar Pokorná – oddělení sociálně-právní ochrany dětí MML, Mgr. Jana 
Blažková – Bílý kruh bezpečí, Mgr. Ivo Brát – Centrum intervenčních a psychosociálních 
služeb Libereckého kraje 

Program jednání:  

1. Péče o oběti trestných činů a krizová intervence a pomoc  
2. Různé  

Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty a vyzvala je, aby stručně představili činnost jejich 
organizací. 

K bodu 1  

Mgr. Brát (CIPSLK): 
- CIPS je příspěvkovou organizací Libereckého kraje, má registrovány 3 sociální služby 

(odborné sociální poradenství, krizová telefonická pomoc a intervenční centra) 
- odborné sociální poradenství je poskytováno v poradně pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy, současně má poradna status osoby k výkonu zajišťování příprav 
k přijetí dítěte do rodiny (náhradní rodinná péče), odloučená pracoviště poradny jsou v 
Turnově, Jilemnici a v Semilech, samostatné poradny jsou ještě v Jablonci n/N (zaměřené 
na závislosti) a v České Lípě 

- krizová telefonická pomoc = Linka důvěry, byla založena 1992, funguje v nonstop 
anonymním provozu (2,5 úvazku + 16 externistů) 

- intervenční centrum je centrum pro pomoc obětem domácího násilí, veškeré služby jsou 
bezplatné, anonymní a diskrétní, detašovaná pracoviště jsou ve Frýdlantu, Jilemnici a 
České Lípě, IC spolupracuje zejména s PČR, OSPOD a soudy, 4 x do roka se schází  
multidisciplinární tým, 1 x ročně pořádá odborný seminář, IC řeší domácí násilí formou 
tzv. vykázání =  oprávnění vykázat násilnou osobu ze společného obydlí na dobu 10 dní 
nebo IC kontaktují dotčené osoby přímo “ z ulice”, statistika 2016: cca 80 vykázání od 
PČR a cca 80 případů z ulice 

- bližší informace na http://intervencni-centrum.cipslk.cz/ 
 
Mgr. Pokorná (OSPOD MML): 
- je odborným sociálním pracovníkem OSPOD, má na starosti agendu týraných a 

zneužívaných dětí + domácí násilí 
- jedná se o výkon přenesené působnosti danou zákonem o sociálněprávní ochraně dětí 
- plní koordinační funkci, pracuje jak s obětí, tak i s násilníkem 
- v Liberci chybí služby zaměřené na práci s touto cílovou skupinou, velmi dobrá 

spolupráce byla navázána s Centrem Protěž, které bylo založeno Centrem Generace, 



bohužel se Protěž dostala tento rok do finančních potíží (pozdní podání žádosti o dotaci) -  
Protěž poskytuje službu asistovaného kontaktu, kterou OSPOD velmi využíval 

- klienti jsou z rodin, se kterými OSPOD pracuje, nebo se prověřují oznámení od občanů 
nebo oznámení od PČR (trestná činnost) 

- v roce 2016 řešilo oddělení případy 65 týraných dětí, z toho byla více jak polovina falešné 
obvinění („válka“ rodičů při rozvodu) 

- současně oddělení zastupuje nezletilé jako jejich kolizní opatrovník při soudních řízeních 
- spolupráce s PČR, Bílým kruhem bezpečí a IC 
 
Mgr. Blažková (BKB + PČR): 
- je jednatelkou a vedoucí liberecké pobočky Bílého kruhu bezpečí, současně pracuje i jako 

policejní psycholog na Krajském ředitelství PČR v Liberci 
- Bílý kruh bezpečí vznikl v Liberci v roce 2008 transformací Poradny pro oběti trestných 
činů, po celé ČR je 9 poboček 

- jedná se o sdružení dobrovolníků (nyní 32 osob) na pozicích asistentů, právních a 
psychosociálních poradců, nově je zřízena i pozice klíčového sociálního pracovníka 

- klienty organizace jsou samotné oběti trestných činů, rodinní příslušníci a příp. i pozůstalí 
- provozní doba je v pondělí bez objednání od 17-19 hodin, na objednání ve čtvrtek od 17-

19 hodin 
- nonstop rady a informace lze získat na bezplatné lince telefonické krizové pomoci Bílého 

kruhu bezpečí (116 006) 
- poradna poskytuje svým klientům v případě potřeby terapeutický program (max. 10 

terapeutických sezení, bezplatně) a organizuje víkendové psychorekondiční pobyty 
- nejčastěji řešená jsou témata znásilnění, domácího násilí a pohlavního zneužívání 
- v roce 2016 měl BKB 232 klientů, 523 kontaktů a cca 500 telefonátů nebo mailů 
- v rámci prevence spolupracuje BKB s Městskou policií a středními školami 
- bližší informace na https://www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/liberec/ 

 
Výsledkem jednání bylo zjištění, že v Liberci chybí služba typu "asistovaný kontakt", kterou 
jako unikátní poskytovalo Centrum Generace, resp. od 1. 1.2017 Centrum Protěž, služba je v 
lokalitě poskytována jako unikátní. MUDr. Absolonová přislíbila, že o této skutečnosti 
(hrozící výpadek služby z důvodu finančních problémů) bude informován náměstek primátora 
PhDr. Langr.  
Závěrem proběhla na dané téma diskuse a byly zodpovězeny dotazy členů komise. 
 
 
K bodu 2 – Různé 
• pan Průcha podal krátké info o současném stavu vymáhání pokut DPMLJ – k zásadním 

změnám nedošlo, od října nebyl zaznamenán nový případ, ale organizace Člověk v tísni 
nemá dostatek zaměstnanců, kteří by toto sledovali – členové komise se shodli, projednat 
toto téma na květnovém zasedání komise 

• další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 14. 2. 2017 od 16.00 
hodin v zasedací místnosti č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma 
„Strategický plán sociálního začleňování - projekty“. Pozvánku s časovým předstihem 
zašle tajemnice komise. 

V Liberci 19. 1. 2017  
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise  
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise  


